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� 1. Jsem absolventem Gymnázia 
Jihlava a Vysoké školy ekonomické v 
Praze, Fakulty managementu. 

V současné době se v pracovním 
životě věnuji inovacím ve finančních 
technologiích, hodnotitelství ekono-
micky zaměřených vysokoškolských 
programů a doktorskému studiu na 
FM VŠE. 

Do zastupitelstva jsem kandidoval 
jako nezávislý kandidát, navržený Pi-
rátskou stranou.

� 2. Byl bych moc rád, kdyby se 
město více přiblížilo občanům, po-
chopilo jejich skutečné potřeby, 
a nabídlo jim účast na jejich řešení. 

K tomu, podle mě, vede jednoduš-
ší komunikace od vedení města smě-
rem k veřejnosti, přehledné a úplné 
zveřejňování důležitých informací, 
včetně otevřené diskuze. 

Z mého pohledu je vhodným ná-
strojem vzájemného propojení měs-
ta a jeho obyvatel participativní roz-
počet, dále např. veřejné internetové 
fórum na stránkách města, nebo pra-
videlné online chaty jednotlivých 
členů rady města, kde by na živo od-
povídali na přímé otázky obyvatel 
Jihlavy.

� 3. Mou prioritou je vytvoření 
koncepce participativního rozpoč-
tu, především vyčlenění finančních 
prostředků na projekty, které občané 
sami navrhují a vybírají. 

Věřím, že se tohoto cíle podaří do-
sáhnout během tvorby městského 
rozpočtu na příští rok, a občané tak 
poté budou mít možnost navrhovat 
projekty z vlastní iniciativy.  

� 1. 48 let, vdaná, mám 2 dospělé 
syny a 2 vnuky.

Narodila jsem se v Jihlavě, kde 
od roku 1993 trvale bydlím. Jsem 
sportovní fanoušek, mám ráda biat-
lon.  Mezi moje záliby patří čtení a 
ruční práce. 

Sedmnáct let jsem pracovala ve 
veřejné správě, a nyní jsem  čtvrtým 
rokem zaměstnancem Psychiatrické 
nemocnice Jihlava.

Členkou hnutí jsem od roku 2014, 
od roku 2015 jsem tajemnicí  místní 

organizace hnutí ANO. 2011, jsem 
člen kontrolního výboru Kraje Vy-
sočina

� 2. V minulém volebním období 
jsem byla členem komise pro nezis-
kovou a sociální oblast a členem ko-
mise pro výchovu a vzdělávání. 

Jako ženu a matku jsou mi tyto 
oblasti blízké a ráda bych se jim 
věnovala i nadále. Chci přispět 
k tomu, aby byl v Jihlavě příjem-
ný život jak pro mladé rodiny s 
dětmi, tak pro starší občany. 

� 3. Je potřeba být k sobě tolerant-
ní a komunikovat. Důležité je také 
naslouchat občanům, co je trápí. 

Obnovit důvěru občanů k institu-
cím a úřadům, aby uvěřili, že jim po-
můžou.

Žijeme Jihlavou!

ANO 2011

Ing. Vojtěch 
Prchal

Magdaléna  
Skořepová

Představujeme zvolené členy 
městského zastupitelstva

Aktivní spolupráce s občany

Obnovit důvěru k institucím

* 1978
� 1. Vzděláním sociální antropo-

log. Kromě antropologie studoval 
také sociální práci, romistiku a ma-
nagement. 

Spoluzaložil neziskovou organizaci 
Tosara a pracoval mimo jiné pro or-
ganizace jako Oblastní charita Jihla-
va a Člověk v tísni. 

Pod Oblastní charitou Jihlava zalo-
žil také sociální službu TP SOVY.

� 2. Mými hlavními politickými 
cíli jsou zastřešení a kvalitativní roz-
voj sociálních služeb pro občany 
města, nové přístupy nejen ve vzdě-
lávání, ale také v oblasti volného 
času, bezpečnosti a prevence krimi-
nality, a v neposlední řadě pozitivní 
komunitní rozvoj.

� 3. Potřeba výrazně inovovat Ko-
munitní plán sociálních služeb. Po-
sílit smysluplnou prevenci v oblasti 
zadlužování obyvatel. 

Zvýšit podporu volnočasových 
aktivit pro všechny věkové skupiny. 
Dále také více monitorovat nárůst 
zahraničních pracovníků v Jihlavě, a 
také se více zaměřit na romsko-ne-
romské vztahy a zvyšování pocitu 
bezpečí.

Fórum Jihlava

Bc. Daniel Škarka

Komunitní rozvoj, sociální oblast!
Extrémní sucho, které zažíváme 

v posledních třech letech, se vý-
znamně podepsalo na oslabení stro-
mů ve veřejné zeleni. Především jeh-
ličnaté stromy jsou vzhledem k jejich 
velké potřebě vody i v zimě hodně 
oslabené. Takovéto stromy jsou pak 
náchylné k napadení kůrovcem, kte-
rý je v současnosti přemnožený a na-
padá téměř všechny druhy i věkové 
skupiny smrků.

Kůrovci (lýkožrouti) jsou brouci, 
jejichž vývoj probíhá v lýku pod ků-
rou napadených stromů. Žírem do-
spělců a larev v lýku jsou vážně po-
škozena vodivá pletiva napadeného 
stromu, a to vede při silném napade-
ní k jeho odumření. Smrky ohrožuje 
několik druhů kůrovců, nejnebez-
pečnějšími jsou lýkožrout smrkový, 
lýkožrout severský a lýkožrout lesklý.

Ve veřejné zeleni v Jihlavě jsme se 
již setkali  s napadením všech běžně 
pěstovaných smrků a jejich kultivarů 
– smrk ztepilý, smrk pichlavý, smrk 

Pančičův, smrk černý, smrk východ-
ní.

V první fázi lze napadení stromů 
poznat podle přítomnosti drtinek na 
patě kmene a drobných závrtových 
otvorů (závrtů) na kmeni, které bý-
vají doprovázeny často vytékáním 
pryskyřice (v případě oslabení su-
chem ke smolení často nedochází). 
V další fázi začíná strom reznout a 
opadává jehličí. Nakonec postupně 
opadává kůra z celého kmene. Napa-
dené stromy již nelze zachránit, a je 
nutné je urychleně pokácet a odvézt. 

V Jihlavě kůrovec řádí v lesoparku 
Velký Heulos a  v lesíku za ul. Kai-
narova. Jeho útoku nebyl ušetřen ani 
Legio park, nebo areál  Krematoria. 
Jednotlivě se vyskytují úhyny  smr-
ků  i na sídlištích.  V Heulose byly  za 
účelem zpomalení postupu kůrovce 
instalovány feromonové lapače.  I 
přes tato opatření  je nyní v lesopar-
ku určeno k pokácení dalších 191 
smrků napadených kůrovcem.  -tz-

Kůrovec řádí i přímo v Jihlavě 

V JIHLAVĚ kůrovec  řádí  v lesoparku Velký Heulos a  v lesíku za ul. Kainarova.
 Foto: archiv MMJ

Uzavření Brněnského mostu a 
odklonění dopravy do jiných částí 
města bylo příležitostí pro snadnou 
úpravu Hradební ulice. Město mělo 
letos rozšířit odbočovací pruh u ob-
chodního domu City Park na křižo-
vatce se Znojemskou ulicí a vytvořit 
zde BUS pruh pro rychlejší průjezd 
MHD. Nikdo se však nepřihlásil do 
výběrového řízení.

„Město hledalo firmu, která umí 
přesunout trakční trolejové vedení a 
rozšířit silnici. Přihlásila se pouze jed-
na společnost, s příliš vysokou nabíd-
kou, proto jsme se rozhodli přesunutí 
trakčních sloupů převést na Dopravní 
podnik a zbytek soutěžit jako staveb-
ní zakázku,“ uvedl minulý náměstek 
pro oblast dopravy a služeb Vratislav 
Výborný.

Pracovníci dopravního podniku v 
současné době přesunují trakční sto-
žáry a do konce roku na ně budou při-
věšovat trolejové vedení. „Výrazným 
způsobem to tak urychlí realizaci rozšíře-
ní ulice Hradební v příštím roce, protože 
přesun stožárů byl časově a technologicky 
nejvíc náročný,“ doplnil Karel Trojan z 
městského odboru dopravy.

„S uzavřeným Brněnským mostem 
by jistě byla výstavba jednodušší. Roz-
šíření ulice Hradební si v příštím roce 
vyžádá drobné omezení provozu, kdy 
dojde pouze k zúžení stávajících jízd-
ních pruhů po dobu provádění staveb-
ních prací. Doprava na ulici Hradební 
tak bude drobně omezena, například 
snížením rychlosti, pouze v řádu něko-
lika týdnů,“ doplnil bývalý náměstek 
Výborný. -tz-

Komplikace u City Parku

U CITY PARKU byly přesunuty trakční stožáry a příští rok se bude realizovat 
rozšíření ulice Hradební. Foto: archiv MMJ


